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Viitorul distins medic și savant Victor Lacusta s-a 
născut la 5 iunie 1951 în or. Bălți, fiind al patrulea co-
pil din cei șase ai Irinei și Nicolai Lacusta, familie de 
muncitori. După absolvirea școlii medii își continuă 
studiile la Facultatea de Pediatrie a Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
(1969–1974). La universitate s-a încadrat energic în 
activitatea cercurilor științifice studențești (neuro-
logie, psihiatrie) care au influențat preocupările sale  
de viitor.

După absolvirea universității activează în calitate 
de medic-reanimatolog la Spitalul Clinic Republican 
de Copii, unde face primii pași în știință sub condu-
cerea academicianului Natalia Gheorghiu. În 1974 
participă la Conferința tinerilor savanți a catedrelor 
de chirurgie din URSS la care i se acordă premiul I. 
Tânărul medic era pasionat de medicina nonfarmaco-
logică, se interesa de electroanalgezie, hipnoză etc.  
A efectuat chiar și o operație chirurgicală ambulatorie 
sub acțiunea hipnozei, una de succes.

În anii 1976–1991 a activat la Catedra de psihiatrie 
a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Ni-
colae Testemițanu” în calitate de asistent universitar, 
desfășurând cercetări în domeniul medicinei non-
farmacologice. Cu sprijinul profesorului universitar 
Alexandru Nacu (șef al Catedrei de psihiatrie) siste-
matizează metodele de tratament al alcoolismului și 
editează monografia Методы лечения алкоголизма 
(1987). Susține teza de doctor (1982) și cea de doc-
tor habilitat (1991) în științe medicale. Ambele teze 
au fost dedicate studiului clinico-experimental al al-

coolismului, dereglărilor psihovegetative, psihoen-
docrine, eficienței tratamentului nonfarmacologic și 
aplicării neuropeptidelor. I se acordă titlul de profesor 
universitar și este desemnat șef al Catedrei de medi-
cina alternativă și complementară a USMF „Nicolae 
Testemițanu” (1991–prezent). Susține prelegeri, lecții 
practice și seminare la 10 cursuri în domeniul medi-
cinei alternative. În perioada 1995–2008 activează în 
paralel ca șef de grup științific Acupunctura și sano-
creatologia al Institutului de Fiziologie și Sanocreato-
logie al AȘM, unde sub conducerea academicianului 
Teodor Furdui a realizat o serie de investigații în do-
meniul fiziologiei clinice și acupuncturii sanocreato-
logice care reprezintă o nouă abordare a medicinei 
antice chineze. Rezultatele cercetărilor au fost înalt 
apreciate de Prezidiul AȘM și expuse în două mo-
nografii: Фурдуй Ф.И., Лакуста В.Н., Вуду Л.Ф. 
Анатомо-физиологические и биоэнергетические 
основы санокреатологической акупунктуры (Ba-
zele anatomo-fiziologice și bioenergetice ale acu-
puncturii sanocreatologice) (2002) și Фурдуй Ф.И., 
Лакуста В.Н., Вуду Л.Ф. Практические основы 
санокреатологической акупунктуры (Bazele prac-
tice ale acupuncturii sanocreatologice) (2007). 

Calea de afirmare și implementare a medicinei 
alternative în republică a fost anevoioasă. O contri-
buție imensă a adus academicianul Gh. Ghidirim 
care, fiind ministru al Sănătății, a emis Ordinul 
pentru organizarea serviciului de acupunctură în 
Republica Moldova. La inițiativa academicianului 
Victor Lacusta și cu susținerea necondiționată a aca-
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demicienilor Gh. Ghidirim, V. Anestiadi, T. Furdui,  
D. Gherman, Gh. Paladi a fost aprobat cifrul specia-
lității științifice Medicina alternativă. Grație eforturi-
lor depuse a fost organizat primul consiliu științific 
internațional de susținere a tezelor de doctorat în 
medicina alternativă, fiind susținute 14 teze de doc-
tor și doctor habilitat. În prezent alte trei teze de doc-
torat se află la etapa de perfectare. 

Un șir de investigații în cadrul tezelor de doctorat 
au fost realizate la Institutul de Psihiatrie din Mosco-
va, sub conducerea renumitului profesor psihoendo-
crinolog A. Belkin. Cercetările în domeniul psihoen-
docrinologiei și acupuncturii s-au soldat cu rezultate 
inedite privind indicațiile terapeutice și mecanismele 
de acțiune a neuropeptidelor și acupuncturii și au fost 
prezentate  în monografia Белкин А.И., Лакуста В.Н. 
Биологическая терапия психических заболеваний 
(гормоны, гормонально-активные препараты, 
акупунктура) (Terapia biologică a bolilor psihice 
(hormoni, preparate hormonale active, acupunctu-
ra)), 1983. Întors în țară, continuă cercetările în acest 
domeniu, elaborează metode noi de tratament pe care 
le expune în monografia Лакуста В.Н. Акупунктура 
и нейрогипофизарные пептиды в терапии 
алкоголизма (Acupunctura și peptidele neurohipofi-
zare în terapia alcoolismului) (1983). Aceste lucrări 
nu numai au aprofundat temele deja abordate, ci au 
deschis noi subiecte de cercetare. Rezultatele obținute 
în tratamentul alcoolismului au fost incluse în diferite 
compendii și manuale de narcologie editate în străi-
nătate (Entin G.M., 1990; Gofman A.G., 2017 etc.). 
În premieră au fost elaborate metode și tehnologii de 
profilaxie a recidivelor alcoolismului prin asocierea 
metodelor acupuncturii cu oxytocina, rezultatele stu-
diilor fiind expuse în trei teze de doctor în medicină, 
o teză de doctor habilitat și două  monografii. Pentru 
prima dată au fost descrise fazele de acțiune terape-
utică a oxytocinei administrate endonazal (transient 
somatovegetative sensation phase; psychical mismatch 
phase; positive psiychotropic phase), fapt ce oferă posi-
bilitatea de a asocia eficient oxytocina și metodele de 
stimulare cerebrală nonfarmacologică. Academicianul 
Victor Lacusta este autor al mai multor ipoteze și con-
cepte științifice care pe parcursul anilor au fost confir-
mate și implementate în practica medicală.

În urma colaborării Catedrei de medicina al-
ternativă și complementară cu Institutul de Diabet, 
Nutriție și Boli Metabolice „N. Paulescu” (România) 
a fost sistematizată teoria și practica acupuncturii 
tradiționale și moderne, soldată cu publicarea mo-
nografiei Лакуста В.Н., Ионеску-Тырговиште К. 
Традиционные основы акупунктуры (Bazele tradi-
ționale ale acupuncturii) (1995).

O direcție științifică fructuoasă a constituit sti-
mularea nonfarmacologică direcționată a structurilor 
cerebrale (stimularea transcraniană directă cu curent 
continuu, stimularea magnetică transcraniană). Mo-
nografia Lacusta V. Stimularea transcraniană directă 
cu curent continuu (2011), considerată foarte valoroasă  
de specialiști, actualmente, la inițiativa Prof. Dr. Vito 
Scibetta, se pregătește să fie editată în Italia.

Un potențial aplicativ enorm prezintă o altă di-
recție științifică – vertebroneurologia somato-viscera-
lă, care se află în vizorul academicianului Victor La-
custa de-a lungul vieții. În premieră absolută au fost 
elaborate tehnologii principial noi de diagnostic al 
afecțiunilor organelor interne în baza termoprofilului 
regiunilor vertebro-paravertebrale și evidențierii re-
flexelor patologice somato-viscerale și viscero-somati-
ce. Bazele fiziologice ale acestor interrelații și metodele 
de diagnostic au fost expuse în monografia Лакуста 
В.Н., Морару А.Т. Термография и криотерапия в 
вертеброневрологии (Termografia și crioterapia în 
vertebroneurologie) (2005).

În ultimii zece ani academicianul V. Lacusta este 
implicat în studiul corelațiilor stomatognat-visce-
rale, stomatognat-cognitive și elaborarea metodelor 
originale de tratament în baza asocierii medicinei 
chineze și academice moderne. Pe această temă sub 
conducerea sa au fost susținute două teze de doctor în 
medicină, a fost editat compendiul Lacusta V., Fala V. 
Acupunctura în stomatologie (2020), înalt apreciat de 
specialiștii din China și de medicii autohtoni.

În anul 2000 este ales membru corespondent, iar 
în 2007 – membru titular al Academiei de Științe a 
Moldovei. Obținerea acestor titluri a fost posibilă în 
mare măsură și datorită colaborării și sprijinului din 
partea academicianului Teodor Furdui. 

Este autor a peste 540 de lucrări științifice, in-
clusiv 20 de monografii, trei manuale, al unui Tratat 
de acupunctură clinică, editat sub egida Organizației 
Mondiale a Sănătății și recenzat de faimosul specialist 
în medicina chineză, profesorul universitar Peigen Li. 
De menționat că acest Tratat de acupunctură clinică 
pe parcursul a 23 de ani a fost reeditat de patru ori în 
Moldova și România. Este deținător a 26 de brevete 
de invenții și 12 medalii de aur și argint, obținute la 
saloane naționale și internaționale de invenții. 

Academicianul Victor Lacusta, este o personalita-
te marcantă care se înscrie în elita savanților țării și co-
munității științifice internaționale. Pentru merite de-
osebite în cercetare a fost decorat cu Ordinul „Gloria 
Muncii” (2011), medaliile „Dimitrie Cantemir” (2011) 
și „Nicolae Milescu-Spătaru” (2016), Medalia Jubiliară 
„60 de ani de la fondarea primelor instituţii academi-
ce din Republica Moldova” (2006), Medalia Jubiliară  
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„70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare 
și 55 de ani de la fondarea Academiei de Știinţe a Mol-
dovei” (2016). În anul 2000 i s-a conferit titlul onorific 
de „Om Emerit”.

De-a lungul timpului, academicianul Victor La-
custa exercită diferite funcții responsabile: președinte 
al Comisiei naționale de acreditare și atestare în bi-
ologia umană și animală, președinte al Seminarului 
Științific de Profil al Institutului de Fiziologie și Sano-
creatologie al AȘM; membru al Comisiei pe proble-
me de neurologie, neurochirurgie și medicină tradi-
țională a Ministerului Sănătății și Protecției Sociale; 
specialist principal în medicina alternativă; președinte 
al Consiliilor științifice specializate a USMF „Nicolae 
Testemițanu” și al Institutului de Fiziologie și Sano-
creatologie al AȘM; președinte al Comisiei de atestare 
a medicilor în domeniul medicinei alternative; pre-
ședinte al Asociației de Medicina alternativă și com-
plementară din Republica Moldova; secretar general, 
vice-președinte și președinte al Asociației Europene de 
Acupunctură etc. A fost președinte a patru congrese și 
simpozioane internaționale, a organizat și a fost preșe-
dinte al Primului Congres European de Acupunctură 
cu participarea reprezentanților a 32 de țări. 

În calitate de specialist de frunte participă activ la 
elaborarea actelor normative pe specialitate, progra-
melor de studii universitare și postuniversitare. 

A fost membru al Colegiilor de redacție a unui șir 
de publicații: „Buletinul AȘM. Științele vieții”; ”Tradi-
tional Medicine East and Vest” (Rusia); „Revista Ro-
mână de Acupunctură” (România); ”The Bulletin of 
the European Postgraduate Centre of Acupuncture”. 
Timp de 23 de ani a fost redactor-șef al revistei inter-
naționale „Medicina Alternativă. Fiziologie clinică și 
metode de tratament”. 

Personalitate complexă, academicianul Victor La-
custa a făcut o pasiune pe viață pentru muzică și pentru 
instrumentul antic tenor Helder, în repetate rânduri 
participând la Festivalul Internațional „Zilele Muzicii 

Noi”. Este membru de onoare al Uniunii Compozito-
rilor și Muzicologilor din Moldova. În anul 2019 a fost 
editat albumul de piese muzicale scrise pentru acade-
micianul Victor Lacusta. În prefața acestuia Președin-
tele de Onoare al Uniunii Compozitorilor și Muzico-
logilor, profesorul universitar, doctor în studiul artelor 
Ghenadie Ciobanu și președintele Uniunii Compozi-
torilor și Muzicologilor Pavel Gamurari menționează: 
„academicianul Victor Lacusta – o somitate de nivel 
internațional în domeniul medicinei – este, deopo-
trivă, un pasionat interpret la tenor Helder. Prezen-
tul album de piese reflectă doar o latură a colaborării 
compozitorilor autohtoni cu interpretul Victor Lacus-
ta. Multe dintre lucrările dedicate lui Victor Lacusta și 
pianistei Djulieta Lacusta sunt înregistrate și difuzate 
de către posturile de radio de la noi și din străinătate”. 
Actualmente este preocupat de sinteza muzicii și știin-
ței. În colaborare cu profesorul universitar Ion Gagim 
studiază influența muzicii asupra funcțiilor cerebrale 
și duratei vieții omului. Rezultatele obținute sunt pu-
blicate în prestigioasa revista UNESCO. 

Fiind și un mare amator de șah, în cadrul 
spartachiadelor republicane a obținut medalia de aur. 

La cei 70 ani ai săi este energic, se bucură de re-
cunoștința colegilor și a pacienților. Academicianul  
Victor Lacusta este un medic și pedagog de vocație, 
renumit savant în domeniul fiziologiei clinice și medi-
cinei alternative, talentat și experimentat organizator 
al ocrotirii sănătății, profesionist de talie internaționa-
lă, într-un cuvânt este un om împlinit, care beneficiază 
de energie creatoare pentru o activitate fructuoasă în 
continuare. În numele colegilor și discipolilor, îi do-
rim distinsului academician Victor Lacusta multă să-
nătate, prosperitate și noi realizări!
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